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1. A kutatás előzményei és célkitűzései 

Az ószövetségi Salamon király igen korán kiemelt jelentőségű bibliai modellé vált, 

Bizánctól egészen Nyugat-Európáig a középkori uralkodók számára. Értekezésemben 

interdiszciplináris megközelítéssel, írott és művészeti források együttes alkalmazásával 

vizsgálom Salamon király ideálját a 13–14. században nyugati és közép-európai régiókra 

koncentrálva. Célom, hogy a szakirodalomban gyakorta előforduló „salamoniként” emlegetett 

reprezentációs elemek vizsgálatával – erről lentebb lesz bővebben szó – körülhatárolhatóvá 

váljon azoknak a középkori uralkodóknak a köre, akik számára Salamon számottevő modell 

lehetett. 

A Salamon-példaképről mint a középkori királyságokhoz kapcsolódó politikai 

„eszközről” átfogó monográfia eddig nem született, noha számos részmunka tárgyalta 

Salamon szerepét királyi kontextusban, és a téma napjainkban is előtérbe került. A korábbi 

kutatások elsősorban csak a forrásokban felbukkanó Salamon királyról egy-egy 

esettanulmányban számoltak be, és ezek jelentős része egyáltalán nem kötődött királyi 

reprezentációhoz. 

Vizsgálatom szempontjából az egyik legfontosabb alapot Samantha Kelly Bölcs 

Róbertről írt monográfiája, a 2003-ban megjelent The New Solomon jelentette. Kelly az utolsó 

fejezetben sorra vette azokat az uralkodókat, akik Róberthez hasonlóan kiemelt figyelmet 

szenteltek Salamonnak, valamilyen módon rá akartak hasonlítani – ez a 14. századi csoport 

disszertációmnak is fontos részét képezte. Ebbe a „kategóriába” sorolta Bölcs Róbert mellett a 

franciák bölcs királyát V. Károlyt, IV. Károly Német-római császárt, és legvégül mint 

egyfajta kakukktojást az angol II. Richárdot is. A sort további példákkal egészítettem ki. 

Másik jelentős kiindulópontom Klaniczay Gábor 2008-ban publikált tanulmánya volt, 

amiben az ellentmondásos középkori Salamon-modellt vizsgálta. A kutatásaimhoz használt 

harmadik tanulmány Jean-Patrice Boudet nevéhez fűződik, aki összehasonlító elemzésében X. 

Bölcs Alfonz és V. Bölcs Károly uralmának salamoni aspektusait járta körül, felvázolva a 

királyi reprezentációk között fennálló kapcsolatokat, a salamoni elemek „átvételének” irányát. 

A téma vizsgálatához szorosan kapcsolódik az uralkodói erények kérdésköre, a középkori 

teológia és annak kapcsolatai a királyok szakrális vonatkozásainak főbb jellemzőivel. Ehhez a 

már fentebb említett munkákon kívül Jacques Krynen, Jacques Le Goff, Marc Bloch, M. 

Cecilia Gaposchkin, a teológiai vonatkozásokhoz pedig Philippe Buc és Beryl Smalley 

segítették elemzéseimet. A választott időszak hátterében meghúzódó eszmetörténeti és 
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teológiai jelenség azzal a tendenciával is összefügg, hogy a 13–14. században a népszerű antik 

görög hősök vagy római császárok helyett felértékelődött az ószövetségi királyok szerepe, és 

a korábbi évszázadokhoz képest gyarapodott az új Salamonok sora. E változásnak a hatására 

mutatott rá a már említett és általam is hivatkozott Smalley, Gaposchkin, Harvey Stahl, és a 

frissebb munkák közül Robert Antonín. Disszertációmban az említett munkákra építve 

interdiszciplináris megközelítéssel több példa bevonásával részletesebb elemzésekbe 

bocsátkozom, és elsősorban a Salamon modell pontosabb definiálására törekszem. 

 

2. Az értekezés felépítése 

Az első bevezető fejezetben a disszertációm módszertani és forráshasználati elveit 

foglalom össze, kiegészítve historiográfiai tekintetben azokkal a munkákkal, amelyekre sok 

esetben alapoztam a kutatásaimat. 

Mivel a középkori új Salamonként emlegetett uralkodók nem csupán a 13–14. 

században bukkantak fel, ezért a második fejezet a teljesség igénye nélkül a kora középkortól 

a 13. századig tárgyalja röviden a fontosabb tendenciákat, illetve frank és bizánci uralkodókat, 

akiket összefüggésbe hoztak a bibliai királlyal. A harmadik fejezetben a 13. századi példák 

közül a legrészletesebben a franciák szent királyáról IX. (Szent) Lajosról és kanonizációjáról 

írok, amit két kortársáról – az angol III. Henriknek és X. Kasztíliai (Bölcs) Alfonznak – szóló 

egy-egy rövidebb esettanulmánnyal egészítek ki. 

A negyedik – leghosszabb terjedelmű rész – négy elemzést foglal magában. Elsőként 

a nápolyi Anjouk közül Bölcs Róbert meghatározó példáját mutatom be, majd ismét 

visszatérve a Francia Királyság területére, V. (Bölcs) Károly reprezentációját ismertetem – a 

14. századi „új Salamonok” két klasszikus példáját. Őket követi két „ellenpélda”: a VI. 

(Őrült) Károly udvarában feltűnő salamoni motívumok jelentősége, és angol kortársához, II. 

Richárdhoz kötődő bibliai képek értelmezése. 

Az ötödik fejezetben azokat a példákat elemzem, melyekben Salamon király kiemelt 

szerepet kapott a közép-európai párhuzamokban. Elsőként Nagy Lajos király kódexére térek 

ki, a Képes Krónika frontispiciumára, valamint röviden ismertetem III. Kázmér lengyel 

királyhoz kapcsolódó salamoni vonatkozásokat. Végül egy hosszabb alfejezetben bemutatom 

a IV. Károly német-római császárról kialakult Salamon-képet. 
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3. Az értekezés módszertana 

Dolgozatom kronológiáját, mégpedig a 13–14. század dominanciáját, a Salamonként 

emlegetett uralkodók szempontjából a teológiai értelmezések változása is meghatározza. A 

12–13. században felélénkült az ószövetségi történetek és képek értelmezése, egyre inkább 

előtérbe került ezen bibliai könyvek morális értelmezése. 

A téma megközelítésére két út kínálkozhatott. Az egyik mód a Salamonhoz kötődő 

motívumok feldolgozása és azok kapcsolása lehetett volna a királyi vagy udvari 

reprezentációhoz. Erre párhuzamos példa Doina Elena Craciun Párizsban néhány éve 

megvédett doktori disszertációja a Háromkirályok középkori reputációjáról. A másik 

megközelítés – ami mellett döntöttem – tulajdonképpen az előbbinek a fordított megoldása: 

vagyis a kiválasztott királyok reprezentációjában felbukkanó Salamon-motívumokra keresem 

a választ. Ennek eredményeként komplexebb kép kapható a királyi ideálok mozgatórugóiról, 

így egymással több esetben összefüggő esettanulmányokat mutatok be. Az elemzések nem 

feltétlenül követnek egy meghatározott sémát, mivel ezek számos esetben attól függnek, hogy 

Salamon hányszor és milyen módon szerepel – maradt fent – a királyokhoz kötődő 

forrásokban, értem ezalatt a király megrendelésére vagy ajándékba neki készített, illetve őt 

érintő forrásokban. Nem minden esetben nyilvánvaló a hasonlítás vagy hasonlóság, 

gyakoribb, hogy egy összetett rendszert lehet felfedezni az implicit utalások sorában, 

melyeknek célja, hogy bizonyos asszociációkat teremtsenek a befogadó (cél)közönség 

számára. A forrásokban fellelhető Salamonra történő hivatkozások egy részénél különbséget 

kellett tennem az általános jellegű bibliai citátumok (melyekben például mellékszereplőként 

hivatkoznak rá Dávid fiaként vagy Roboám apjaként) és – amennyiben volt ilyen –, a 

kontextustól függő korabeli politikai utalások között. Természetesen az is árulkodó vonás 

volt, ha az adott szerzőnél egy átfogó kép rajzolódik ki a sok Salamonra utaló idézete alapján: 

vagyis hogyan vélekedett összességében Salamonról, a pozitív vagy negatív tulajdonságait 

emeli-e ki többnyire. 

Az udvari reprezentáció elemzésekor a legnehezebben körüljárható kérdés az uralkodó 

egyéni érdeme, hatása ebben a kérdésben. Értekezésemben igyekszem különválasztani az 

udvari reprezentáción belül azokat az eseteket, amikor megkísérelhető az uralkodó személyes 

hatásának rekonstruálása a felség salamoni jellegének megjelenítésében. Másik módszertani 

szempontom, hogy több esetben az általam vizsgált uralkodók reprezentációjában nem csupán 
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Salamon király tűnik fel, de más bibliai szereplők is hangsúlyos szerepet kaphatnak a 

kortársak észrevételei vagy akár a királyi önkép alapján. Ezért a kontextus körülhatárolása 

érdekében ezekre is röviden kitérek, például ha egy király Salamon mellett Dávidhoz, 

Jósiáshoz vagy a Háromkirályok egyikéhez vált hasonlóvá a források alapján. 

Ami a szóhasználatot illeti, a Salamont mint királyi példaképet elemző munkákban a 

„modell” kifejezés fordult elő a legtöbb esetben. Felmerülhetett volna a „kultusz” kifejezés, 

de ezt nem tartom megfelelőnek, mivel Salamont nem a hagyományos értelemben vett 

szentként tisztelték. A francia nyelvű diskurzusokban alkalomadtán a „mythe” vagyis mítosz 

fordulatot is alkalmazták a kutatók. A „modell” fordulat mellett értekezésemben az ideál 

kifejezést részesítettem leginkább előnyben, a kultusz vagy a mítosz parttalannak tűnő jellege 

inkább egy motívum keresésre épülő vizsgálatban megállta volna a helyét. Viszont 

Salamonnak az uralkodói reprezentációban betöltött szerepét az ideál szóhasználat jobban 

meghatározza, utalva példakép (vagy modell) szerepére. Ezzel a Salamon-ideál magasabb 

szintjére utaltam a későbbiekben, amikor a magasztalások mögött a királyi imázs salamoni 

jellege rajzolódik ki, és az uralkodó önmagáról formált képe. 

Módszertanilag az egyik legfontosabb tisztázásra váró szempontom arra vonatkozott, 

hogy a szakirodalomban a „salamoni” fordulat olyan esetekben is előfordult az uralkodók 

ideáljának, reprezentációjának jellemzésére, amikor egy uralkodót bölcsként jellemeztek a 

kortársai, de valójában nem hasonlították Salamonhoz, nem utaltak a bibliai királyra. Ez azért 

fontos, mivel általánosító jellege miatt félrevezető, és azt a benyomást kelti, hogy Salamon 

király a reprezentáció része, holott csak hatásosnak szánt fordulatként használják. 

 

4. A disszertáció eredményei 

Vizsgálatom során (a kora középkori bevezetőt nem számítva) tíz uralkodó 

esettanulmányát mutattam be, akiknél Salamon király ideálként vagy modellként felbukkant. 

Túlnyomó többségben francia (frank példák, IX. Lajos, V. Károly, VI. Károly), nápolyi Bölcs 

Róbert, kisebb részt angol (III. Henrik és II. Richárd) példáim voltak. A bevezetőmben 

utaltam Kelly csoportjára, amit III. Henrikkel, X. Alfonzzal, VI. Károllyal, és részben Nagy 

Lajossal és III. Kázmérral egészítettem ki. 

Egyik kérdésem az volt, hogy mely Salamonhoz kötődő erények és motívumok 

bukkantak fel a bölcsessége mellett. A frank, bizánci és Ottó-kor egyik érdekessége volt, hogy 

Dávid-Salamon példája többször is összefonódott az apa és fia megfeleltetéssel. Erre a 
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párosításra a későbbi évszázadokban nem találtam hasonló példákat, ami valószínűleg abból 

fakad, hogy Dávid ekkoriban még népszerűbb volt valamivel Salamonnál, akit ebben az 

időben főként békessége miatt emlegettek.  

Ezzel együtt a 13. századi példák jelentős részét jellemezte, hogy egyértelmű salamoni 

uralkodói imázsról javarészt nehezebb képet alkotni. IX. (Szent) Lajos uralkodása alatt 

inkább az ikonográfiában – így a Sainte-Chapelle architektúrájában és üvegablakaiban – 

rajzolódott ki leginkább a királyi család preferenciája az ószövetségi történetekben. A Sainte-

Chapelle négy salamoni vonatkozását gyűjtöttem össze: a felső szinten felépített ereklyetartó 

architektúra szimbolikája; az ereklyék szimbolikus értelmezése mint a frigyláda birtoklása, a 

Királyok könyvét és a Passió ereklyék párizsi translatióját ábrázoló ablakok ikonográfiája, 

végül a Passió ereklyék liturgikus tiszteletének és a translatióhoz kötődő források révén. A 

királytükrökhöz hasonlóan a Sainte-Chapelle ablakain Salamon bálványimádása is részben 

előtérbe került. Úgy vélem, hogy IX. Lajos számára a salamoni templom meghatározó 

példakép lehetett, de a hozzá kötődő utalások Salamonra egyértelműen egyházi hatást mutat. 

Az ikonográfiai utalások közül a leghatározottabbnak – noha Salamon trónszékének teológiai 

elemzése és az ablakok legtetején ábrázolt jelenetek nem mindenki számára tehették 

egyértelművé a párhuzamot – maga a kápolna szimbolikája tekinthető. Szent Lajos 

uralkodásában, de inkább kanonizációjához kötődő forrásokban látható az átmenet a Salamon-

képben, mivel a bibliai királyhoz társított erények közül a bölcsesség ekkoriban kezdett el 

dominánssá válni. 

III. Henrik reprezentációjának három salamoni vonatkozása, a winchesteri és a 

westminsteri Salamon őreit ábrázoló falképek ikonográfia, és a királyi trónszék határozottan 

mutatja a király egyéni érdeklődését Salamon király iránt. Ennek kifejezése a falképeken 

komplex rendszert alkottak (összefüggésben Hitvalló Edward kultuszával) viszont a salamoni 

oroszlánok – pontosabban leopárdok – beépítése a trónszék és a pecsét ikonográfiájába azt 

mutatja, hogy nem magát Salamont, hanem a rá utaló jelképrendszert használta fel a 

reprezentációjában: a katonáit és az oroszlánokat a trónszékről. Ezzel ellentétben feltűnő, 

hogy kortársaktól nem maradt fent olyas fajta beszámoló vagy megjegyzés, amiben 

Salamonhoz hasonlították volna. Henrik érdeklődését Salamon (és a westminsteri falkép 

ugyan itt nem elemzett, de kiterjedt ószövetségi ciklusa) iránt nem tartom függetlennek a 

francia királyi udvar hatásától. 
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X. Kasztíliai Alfonz tudomány- és kultúratámogató tevékenységének különlegessége, 

hogy Salamon király alakja a hozzá kötődő jogi munkák és mágikus traktátusok szövegeiben 

fordul elő követendő példaként. X. Alfonz az egyik legkorábbi példája a 13. századi bölcsként 

emlegetett királyoknak, akinél Salamon király ugyan több területen is visszatérő minta, 

viszont nem nevezték új Salamonnak, csak a Libro de las cruzes prológusa vont párhuzamot 

kettejük között. Alfonz műveltség tekintetében megelőzte kortársait, és a 14. századi új 

Salamonként emlegetett uralkodókat, de fontosnak tartottam különválasztani a 

szakirodalomban hozzá kapcsolt „salamoni” témákat, és az általánosan kialakult „salamoni 

impressziót”, ami a Siete Partidas és a General Estoria Salamon-idézetei, valamint a 

Cantigas de Santa Maria ikonográfiája alapján szokott felmerülni. Annak fényében, hogy 

Alfonz az uralkodók helyett tudósokra jellemző területeken kimagasló eredményeket ért el, ha 

Salamon mintaképként fel is merült, akkor idézetek formájában szőtték bele jogi és történeti 

munkákba. Ami mindenképpen különlegessé teszi Alfonz reprezentációját, hogy a mágikus 

könyvek – az Ibériai-félszigetet ért kulturális hatások miatt – szélesebb körben terjedtek el 

udvarában mint a többi 13. századi uralkodók közül, és Salamon mágikus oldala is erősen 

jelen volt. Ezen felül a törvényalkotó tevékenységei is sugallhatják az igazságosan ítélkező 

Salamon-képet, viszont a Siete Partidasban Salamon király nem egyedüli hivatkozási pont. 

Alfonz személyes kvalitásai és érdeklődési köre alapján elképzelhető, hogy személyes 

preferenciája áll a fent említett példák mögött, viszont reprezentációjában ezek az utalások és 

a kortársak részéről a párhuzamok hiánya miatt úgy vélem, hogy csak megszorításokkal 

tekinthető új Salamonnak. 

A nápolyi Bölcs Róbert király esetében – pontosabban számára – úgy vélem 

leszögezhető, hogy Salamon volt az elsődleges példakép, ami összefüggött azon igényével, 

hogy rex sapiens szerepét folyamatosan kinyilváníthassa. A salamoni párhuzamok 

tulajdonképpen végigkísérték Róbert életét, és ugyan Salamon mellett Dávid király is 

megjelent néhány példában, de szerepe másodlagosnak tekinthető. Dávid az 1318-as genovai 

prédikációjában a katonai győzelmet szimbolizálta, de Pietro Crispano beiktatásán Róbert a 

legbölcsebb királyként hivatkozott rá – és egyben saját magára. A korábban X. Alfonzra vagy 

később V. Károlyra jellemző mágikus vonatkozású Salamon-kép, úgy vélem, azért nem 

jellemzi Róbert reprezentációját, mert tudatos Salamon-imázsa egy politikai retorikába 

beágyazott eszköz volt, saját hatalmi helyzete és kegyessége alátámasztására, amihez a 

mágikus Salamon-kép nem nyújthatott volna segítséget, és érdeklődése is helyette a teológia 
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irányába fordult. Noha könyvtárát csak hozzávetőlegesen lehet elemezni, a jelenlegi ismeretek 

szerint az udvari fordítók két helyen is beleszőtték a dedikációkba Salamon királyt. Ezek 

alapján megkockáztathatónak gondolom, hogy az egykori könyvtárnak és Róbertnek szánt 

művek dedikációi több ehhez hasonló méltatást tartalmazhattak egykor. 

Feltűnt, hogy két időszakra koncentrálódtak a párhuzamok. Egyrészt trónra kerülésétől 

többnyire az 1320-as évek végéig (kivéve az 1323-as De evangelica paupertate művet), 

másrészt halála után nem csak néhány évvel, hanem több évtizeddel később is. Ennek okát 

abban látom, hogy uralkodása elején, az 1310–1320-as évek megpróbáltatásai alatt érték 

negatív kritikák, és mindvégig meghatározó volt egyensúlyozása a császári és pápai hatalom, 

illetve a guelfek tábora között. A halála utáni és ezzel együtt egykori udvari klientúráján 

kívüli méltatások, már ha lehet, még látványosabban vették át ugyanazt a fordulatot, hogy 

Róbert Salamon óta a legbölcsebb volt. 

Egyértelmű jelei vannak Róbert ön-imázsának, és nem csupán udvarának dicsérete 

olvasható ki reprezentációjából. Ennek a genovai prédikáció mellett mondhatni tetőpontja az 

Anjou Biblia, amiben több ikonográfiai megoldással is új Salamonná vált Róbert: egyrészt a 

frontispicium lakonikus feliratával és Salamon oroszlános trónszékén ábrázolt portréjával, 

másrészt a Prédikátor könyvének elején megfestett portréjával, ahol Salamon miniatúrája alatt 

ábrázolt király egyértelműen Róbert. Véleményem szerint Róbert minden megnyilvánulásába 

belefonta a keresztényi tanokat jámboran követő és ájtatos király ideálját, hogy a valódi cél 

egy tanult, tudós uralkodóimázsnak a megteremtése legyen a politikai retorikában, ami 

viszont már eltávolodott a Capeting-gyökerektől és a IX. Lajos-féle ideáltól 

A francia monarchia bölcs melléknévvel kitüntetett királya, V. Károly Salamon 

királyhoz hasonló oldalára már több kutató is felhívta a figyelmet, ezeket a példákat 

gyűjtöttem össze és elemeztem. A Louvre-ban létesített lenyűgöző könyvtárához kötődik, 

hogy kódexeiben új Salamonként négy esetben hivatkoznak, ebből kettő még életében 

keletkezett (a Livre des propriétés des choses, és a Rational des divins offices), a másik kettő 

pedig már a halála után kialakult nosztalgikus légkörhöz kötődik. Ezeken kívül a 

megrendelésére készített kódexekben nagy arányban találni róla készült portréképeket.  Ezek 

közül kettőben Bölcs Károlyt Salamon király társaságában ábrázolták: a Policraticus (BnF 

MS fr. 24287) francia nyelvű fordításában és egy Bible historiale (Bibliothèque de l’Arsenal, 

MS 5212) kötetben. Noha Christine de Pisan egy egész könyvet szentelt Károly emlékének, és 
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az életrajzában egy teljes fejezetet szentelt a király bölcsességének, Salamonhoz csupán egy 

helyen hasonlította. 

V. Károly hatása halála után is határozottan jelen volt azokban az elvárásokban, 

amelyeket az utódja, VI. (Őrült) Károly felé támasztottak. Noha VI. Károly hullámzó 

mentális állapota nem tette lehetővé, hogy egymaga irányítson, ezért az udvari tanácsadók és 

a családtagok komoly kihívásnak voltak kitéve, miként lehet a király személyét helyettesíteni. 

Egy különösen kiemelkedő király halála után az elvárások pedig – mondhatni – még 

magasabbak voltak, amit Eutsache Deschamps versei és Philippe de Mézières is tanúsítanak, 

ahogy VI. Károly számára apját, az új Salamont állították be példaképnek. Annak ellenére, 

hogy a király beteg volt, időnként „magához tért”, és alkalomadtán a hatalomgyakorlásban is 

részt tudott venni. Feltehetően erre a reménysugárra (vagy még inkább idealista elképzelésre) 

építette Pierre Salmon királytükrének első, 1409-es változatát, melynek illusztrációit is 

koordinálta. A Dialogues elején a három erényt ábrázoló miniatúrán, Salamon és Dávid király 

valamint maga VI. Károly mind Salmon nem titkolt elvárását szimbolizálják. 

VI. Károlyhoz hasonlóan egy angol „ellenpéldát” is bevontam értekezésem vizsgálati 

körében, II. Richárd királyt. Kettejük esetében egy meggyengült képet látni, mindkettejük 

reprezentációjában nélkülözhetetlen volt az udvariak szerepe, az angol uralkodóhoz már 

nagyobb nyomatékkal kötődtek az irodalmi szövegekben fellelhető párhuzamok (hasonlóan 

IV. Károlyhoz), és egyikük sem volt ismert sem politikai, sem katonai sikerekről. II. Richárd 

példája szintén kilógott a sorból (egykori kéziratai közül csak az oxfordi De quadripartita 

regis kéziratot tekintik az övének, ami ugyan tartalmazott salamoni idézeteket), mert őt 

legfeljebb Salamon békessége és gazdagsága miatt hasonlítottak a bibliai királyhoz, és több 

esetben látható mennyire nem sikerült kiaknáznia a bibliai ideált: a kortársak Roboámként is 

gyakorta emlegették. Síremléke ugyan emléket állít a felirat szerint egykori prudens 

uralkodónak, de a kortársak szemében aligha vonult be bölcs Salamonként. 

IV. Károly császár esetében a Salamon-tipológia nagymértékben az őt támogató 

egyháziaktól is függött. Ide tartozik császárrá koronázása, melyben VI. Kelemennek fontos 

szerepe volt, és másik támogatójával, a prágai érsekkel együtt egy-egy prédikációval járultak 

hozzá, hogy Károlyról kialakuljanak a Salamonhoz hasonló vonásai. Jellemző ugyanakkor az 

egyik leglátványosabb példája egy bölcs uralkodó halálához kapcsolódó Salamon-képnek IV. 

Károly temetése. Noha nem teljesen egyértelmű, hogy melyik prágai érsek mondhatta a 

sermót, de a szöveg alapján az viszont bizonyosnak tekinthető, hogy Salamon kiemelt 
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szerepet kapott ebben is. A Károlyhoz kötődő szerepkörökre és azok salamoni vonatkozásaira 

jellemző, hogy több explicit utalás is fennmaradt hozzá kapcsolódó személyektől, melyekben 

Salamonhoz hasonlítják, főleg irodalmi és teológiai vonatkozásban. Viszont annak ellenére, 

hogy az ereklyéket és birodalmi kincseket őrző karlšteini vár, és az ottani portréképei 

utalhatnának Salamon királyra, ez a kortársak szemében már nem volt említésre méltó, nem 

vontak hasonlóságot az épület és az ereklyék miatt kettejük között, és Salamont sem 

ábrázolták az épületben. Ezen felül Károly teljesítményei révén több szerepkör is társítható 

hozzá, és egy kéziratnak köszönhetően az ördögűző szerepkör is felmerült vele kapcsolatban, 

ám annak bizonyítása a jelenlegi példák alapján igen kétséges. IV. Károly esetében a tudatos 

Salamon modell imitáció problémásan határozható meg, személyes érdeklődésére utaló 

nyomok helyett a kortársak Salamon ideálképe rajzolódik ki rá vonatkoztatva. 

A magyar és lengyel példák, Nagy Lajos és III. Kázmér esetei már kevesebb 

elemzési lehetőséggel kecsegtettek. Míg Nagy Kázmér elsősorban az alapításaival vált néhány 

forrás alapján Salamonhoz hasonló királlyá, Nagy Lajosnál a forráshiányra való tekintettel 

csak két kéziratot – szűkebb értelemben egyet – lehetett bevonni a vizsgálatba. A Képes 

Krónika frontispiciumának bevezetője és ikonográfiája együttesen jelzi a bölcsesség királyi 

erényének jelenlétét, aminek a P iniciálé Salamon ábrázolása volt az egyik szimbóluma. 

Egyikük esetében sem lehetett személyes preferenciát kimutatni Salamon iránt, de Salamon 

ideálja még a kevés fennmaradt példa ellenére is mértékadó volt az udvar számára. 

Elemzésemben bemutattam Kristó Gyula és Marosi Ernő kutatásaira alapozva, hogy a Képes 

Krónika bevezetőjének és a Secretum ideáljának hasonlósága, a lovagi eszmény vegyítése a 

bölcsként ábrázolt Salamon király kívánalmaival, és töredékeiben, de Kükülleinél is 

visszaköszönnek. A biblikus színezetű bevezető Lajosra vonatkozik, akiről ismert, hogy maga 

is lovagkirály hírében állt, de nem lehet elmenni amellett, hogy a Krónika skolasztikus, már-

már királytükrökre emlékeztető prológusának központi gondolata mégsem a hadi dicsőség, 

hanem a salamoni elvekre felfűzött erénykatalógus, mely a rex sapiens eszményét hirdeti. 

A késő középkori Lengyel Királyságban főleg III. Kázmér halála után terjedt el a 

tanult király ideálja az egyetemi értelmiség terjesztésével, és Kázmér reprezentációjában a 

Salamon-ideál is ezt tükrözi, mivel az nem a bölcsességre és műveltségre vonatkozott, hanem 

alapításaira és építkezéseire. Úgy vélem nem meglepő, hiszen Salamon építkezései (a 

jeruzsálemi templom és a palota) a királyok számára már a kora középkori Bizáncban is 

kedvelt témának számított, viszont ezek alapján Kázmér salamoni ön-imázsáról aligha 
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beszélhetünk. Ez az oldala – feltehetően a IV. Károllyal folytatott versengés hatására – 

javarészt az egyházi történetíróknak és a királyi kancelláriának köszönhetően maradt fent, ám 

ez a biblikus reputáció idővel megkopott és a 15. században Jan Długosz két krónikás 

elődjéhez képest már nem tartotta fontosnak Salamonhoz hasonlítani. 

 

5. Összegzés 

Disszertációmban bemutattam, hogy a királyok emlékének nosztalgikus felidézése 

segítette leginkább a biblikus kép terjesztését. A Salamon-párhuzam több esetben is a 

temetkezési megemlékezésben és a prédikációkban köszönt vissza. Egyrészt Bölcs Róbertet 

és IV. Károlyt a ceremónia sermóiban hasonlították Salamonhoz – sőt, a prédikátorok úgy 

fogalmaztak, hogy túl is tettek rajta –, másrészt V. Bölcs Károlyt Eustache Deschampes 

emlegette nosztalgiával verseiben. Szent Lajos kanonizálása különleges példa, és szintén 

prédikációkban emelte ki Salamonhoz hasonló erényeit VIII. Bonifác és Jacques de Lausanne 

illetve Guillaume de Saquville. Az egyház szerepe döntő fontosságú volt ennek a modellnek a 

terjesztésében: ebbe a kategóriába sorolható Szent Lajos kanonizálása, VI. Kelemen pápa 

prédikációja IV. Károly császár hatalomra kerülése érdekében, valamint a temetéseken 

elhangzott prédikációk. Bölcs Róbert vagy Bölcs Károly (illetve félig-meddig II. Richárd 

esetében) már kevésbé az egyháziak szerepe rajzolódott ki, mivel itt nyomon követhetők az 

imázs teremtésnek a saját, királyi szempontjai is.  

Értekezésemben igyekeztem különválasztani azokat az eseteket, amikor nem csupán 

egy ideálról, hanem személyes modellről, akár már Salamon-imázsról lehetett szó. Ennek 

leghatározottabb nyomai Bölcs Róbert és részben V. Károly esetében voltak (de IX. Lajos és 

III. Henrik sem zárható ki teljesen korai példaként ebből a körből), úgy vélem, hogy 

esetükben egy valóban személyes érdek(lődés)ből kialakult Salamon-modellről lehetett szó. A 

Salamon-modell tudatos felvállalásának egyik legfontosabb mozgatórugóját egy 

tulajdonképpeni kompenzációban látom a 14. századra: ezek a királyok a csatatér helyett a 

művelődést, a könyveket állították előtérbe. 
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